KNBF Region Trøndelag
REFERAT FRA STYREMØTE NR.: 1 /2018
DATO:

18.01.18

STED:

Telefonmøte

TIL STEDE:
Knut Tore Børø

MØTELEDER: Knut Tore Børø

Per Ivar Hals
Erling Saksvik
Jarle Pedersen

REFERENT:

Terje Brenne

TID:

18:00

Erling Saksvik

NR.
01/18

SAK
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Utsendt på mail på forhånd

MERKNAD
Ingen
merknad

ANSVAR
Knut Tore

02/18

Budsjettjustering, mindre overføring til regionen
enn budsjettert.

Orientering

Per Ivar

03/18

Årsmelding 2017
Tilsendt på egen mail i dag.

Knut Tore

04/18

Økonomi, foreløpige tall.

Orientering
Uten
merknader
Orientering

Orientering

Knut Tore

Per Ivar

På konto pr 31/12-17 kr 140.015,12 og regnskapet viser et
foreløpig overskudd på kr 12.796,-

05/18

Årsmøteinnkalling
Tilsendt på egen mail i dag samt at den ligger
utlagt på hjemmesiden.

06/18

Høring, markedsføringstiltak

Sette opp
forslag

Erling

07/18

Orienteringssaker
 Valgkomiteens innstilling
 Fortjenestenål, forespørsel sendes til
Stjørdal båtforening.

Orientering

Knut Tore

Dette har KNBF fått til i 2017




Deltatt på 3 båtpolitiske seminarer på
Stortinget
o Stoppet Venstres forlag om å fjerne
avgiftsfri diesel
o Fått gjennomslag ved hjelp av FRP til
å opprettholde avgiftsfritaket på
diesel til fritidsbåt i 2018
o Stoppet Venstre sitt forslag om å
innføre ny HK avgift
o Synliggjort behovet for obligatorisk
offentlig båtregister
o Fått gjennomslag for å styrke
Sjøfartdirektoratet med egen
seksjon for fritidsbåt
o Fått gjennomslag for at alvorlige
fritidsbåtulykker undersøkes
o Deltatt aktivt i prosessen/ ordningen
for å få til en god løsning i avhending
gamle fritidsbåter
Gitt ut 7 utgaver av Fritidsbåten i vårt
medlemsblad Båtens Verden(BV)
o Gjennomført styrket profilering i
artikler av BV
o Båtforeninger i hele landet lager
artikler om sin båthavn i BV
o 15 eksemplar av magasinet Båtens
Verden sendes til regionleder for
fordeling i båtforeninger som har
skrevet artikkel, resten brukes til
verving og informasjonsarbeid
o Etablert nye sider i magasinet
«Fritidsbåten»









Gjennomført gode møter med
Sjøfartsdirektoratet og Statens
havarikommisjon om styrking av
sjøsikkerheten for fritidsflåten
o Møtt leder i Statens
havarikommisjon båt som skal drive
undersøkelse av alvorlige
fritidsbåtulykker
o KNBF deltok i programkomiteen for
Fritidsbåtkonferansen.
o Deltok på Fritidsbåtkonferansen i
Haugesund der vi ledet den politiske
debatten og hadde innlegg om
sikkerhet og ulykker
Samarbeidet med Kystverket på prosjekt:
Merk skjæret»
Regionalt samarbeid
o Fått fritak for eiendomsskatt til
Ryggestrand Båtforening og
Kvæfjord Båtforening
o Lundsvågen Båtforening i forhold til
skattesak
o Bistått 34 medlemsforeninger med
ulike juridiske saker
o Gjennomført båtpolitisk møte i Oslo
31.august foran stortingsvalget for å
få politikerne til å fjerne
eiendomsskatt og avgifter for
båtforeninger
o Region Vest i samarbeid med KNBF
sentralt gjennomførte
miljøundersøkelse i samarbeid med
Bergen Kommune
Betalt ut 7.5 millioner kroner i

momskompensasjon til 244 båtforeninger












Revidert knbf.no: Råd og tips/egen side
med besiktigelsesmenn / tilrettelagt for
videoer».
Utdannet via eksternt kurs i Ålesund fire
nye havneinspektører for
sikkerhetsbesiktigelse av havn
Deltatt på strandrydding i hele Norge
Stiftet prisen «Årets båtkommune».
Kristiansand Kommune ble vinner av denne
gjeve prisen i 2017.
o Besøkt Kristiansand
kommuneadministrasjon

Fått på plass 7 nye medlemsfordeler for
våre medlemmer
Har hatt stand på messene «Sjøen for alle»
og «Båter I Sjøen» i Oslo og deltatt sammen
med region Nordland på båtmessen i
Sandnessjøen og med Region Sør på
båtmessen i Grimstad
Hatt møte med Simsea i Haugesund for å
utvikle kurs/opplæring av båtførere til
hurtigbåtsertifikat
Jobbet aktivt for å styrke Norske Sjø
medlemmenes egen forsikringsordning
o Innført ordinær kasko på båter eldre
enn 25 forutsatt godkjent
sikkerhetsbesiktigelse.
o Redusert premie på flere båttyper
gjort Norske Sjø mer
konkurransedyktig

Vervet 24 nye båtforeninger og fått 2500 nye
medlemmer. Status 31. desember 2017: Antall
medlemmer: 43500. Antall
08/18

Eventuelt

Ingen

Knut Tore Børø

Erling Saksvik

sign. Leder

sign ref.

Per Ivar Hals
sign.
Terje Brenne

Jarle Pedersen

sign.

sign.

